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Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

17.12.2014



Regionální stálá konference

dobrovolné regionální uskupení územních 

partnerů v oblasti místního a regionálního 

rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských 

institucí včetně orgánů veřejné správy

je založena a řízena na principu partnerství.

implementace územní dimenze a naplňování 

akčního plánu realizace Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014-2020 
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Regionální stálá konference

řídí Regionální akční plán realizace Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

vysílá zvoleného zástupce z RSK do Národní 

stálé konference (dále jen „NSK“) 

nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu 

jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti 

regionálního a místního rozvoje 

neprovádí implementaci žádných nástrojů a 

mechanismů ESI fondů v ČR.

3



Regionální stálá konference

V RSK probíhá komunikace mezi jednotlivými 
úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry 
regionálního rozvoje v daném území 

RSK představuje komunikační, plánovací a 
koordinační platformu, která pomocí 
Regionálního akčního plánu definuje společnou 
představu o potřebách a skutečnosti směřování 
ESI fondů a národních zdrojů do území 
(tematicky, územně) 



Regionální stálá konference

projednává a doporučuje územní a věcné 

zaměření výzev a sladění jejich 

harmonogramu zejména pro individuální 

projekty naplňující územní dimenzi 

v programech ESI fondů a toto 

komunikuje prostřednictvím svého 

zástupce v NSK 



Národní stálá konference

sleduje čerpání finančních prostředků z 

různých prioritních os/priorit unie 

různých programů na realizaci 

integrovaných strategií pro ITI, IPRÚ a 

CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj),

koordinuje specifické výzvy jednotlivých 

programů pro realizaci výše zmíněných 

nástrojů v souladu s potřebami zacílení 

intervencí v území



Národní stálá konference

na základě podkladů od RSK a od nositelů 

integrovaných nástrojů zpracovává doporučení 

pro nastavení harmonogramu specifických výzev 

a výzev pro integrované projekty, včetně jejich 

územního, případně věcného zacílení

tato doporučení jsou prostřednictvím MMR 

projednávána s řídicími orgány na platformách 

určených pro přípravu harmonogramu výzev, a to 

rovněž s ohledem na řízení případných 

synergických/komplementárních vazeb 



Regionální akční plán

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ AKTIVIT – zjišťování 
potřeb na území Středočeského kraje

Na MMR byl zaslán předběžný širší rámec RAP 
zahrnující potřeby kraje ve vazbě na operační 
programy 2014 – 2020 (v relevantních oblastech s 
územní dimenzí).

Další postup:

V průběhu ledna budou osloveni klíčoví aktéři v SčK 
s cílem identifikovat předpokládané (a již 
připravované) projektové záměry, které naplňují 
územní dimenzi OP 2014 – 2020. 

Na základě tohoto šetření budou dále specifikovány 
aktivity pro další verzi RAP Středočeského kraje.



Regionální akční plán - vymezení

Klíčové položky RAP:
o Specifikace aktivit s územní dimenzí (tj. s vazbou na plnění 

SRR ), vhodné pro financování z operačních programů ESIF 
2014- 2020 (OP)

o Vazba aktivit na specifické cíle OP

o Finanční náročnost aktivit 

o Nositelé/příjemci aktivit 

o Výběr indikátorů OP, určení cílových hodnot

RAP vychází z potřeb kraje a navazuje na relevantní strategie:

o Program rozvoje kraje 2014 – 2020

o Strategie národní úrovni a na úrovni kraje (školství, 
doprava, sociální služby, životní prostředí, podpora 
podnikání)

o Národní a krajská Strategie inteligentní specializace (RIS 
3)

o Strategické dokumenty na úrovni ORP/obcí

o Zahrnuje ITI, IPRÚ, MAS, KAP a MAP



Regionální akční plán – věcné zaměření

V návaznosti na SRR ČR 2014 – 2020, programy ESIF 
2014 - 2020 (OP) a strategické dokumenty platné pro 
území kraje bude RAP SčK směřovat na tato témata:
o Oblast sociálních služeb (a obecně podpora uplatnitelnosti osob 

sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením)

o Posílení komunitního života a zapojení lokálních aktérů (MAS)

o Oblast školství (zkvalitnění  výuky a rozvoj infrastruktury a 
kapacit MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, podpora inkluze, celoživotní 
vzdělávání na VŠ)

o Oblast dopravy (veřejná doprava, cyklodoprava, vodní cesty, 
TEN-T)

o Oblast V&V (podpora výzkumu a spolupráce s podniky a VŠ)

o Oblast životního prostředí (přírodní dědictví, protipovodňová 
opatření, snižování emisí, odstraňování ekologických zátěží)

o Revitalizace a obnova kulturních památek ČR

o Podpora MSP a pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu



Regionální akční plán – základní kroky

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ AKTIVIT – zjišťování 
potřeb na území Středočeského kraje

Na MMR byl zaslán předběžný širší rámec RAP 
zahrnující potřeby kraje ve vazbě na operační 
programy 2014 – 2020 (v relevantních oblastech s 
územní dimenzí).

Další postup:

V průběhu ledna budou osloveni klíčoví aktéři v SčK 
s cílem identifikovat předpokládané (a již 
připravované) projektové záměry, které naplňují 
územní dimenzi OP 2014 – 2020. 

Na základě tohoto šetření budou dále specifikovány 
aktivity pro další verzi RAP Středočeského kraje.
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